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szegedi ünnepi hetek 

A művclődcselmóleti nyá-
ri egyetem előadásai a 
Szegedi Biológiai Központ-
ban. 

A harmadik szegedi tábla-
kép-festészeti bicnnálé a 
Képtárban és az Ifjúsági 
Házban, augusztus 20-ig. 

Wiebcr Mariann jelmez-
tervező művész kiállítása a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban, augusztus 20-
fe. 

Papp György grafikus-
művész tűzzománcai a Pa-
letta Galériában, augusztus 
20-ig. 

Gubcsi Attila festőmű-
vész kiállítása az ifjúsá-
gi házban, augusztus 31-
te. 

Pannonhalmi Zsuzsanna 
kerámiái a Képcsarnok 
Gulácsy-termében. 

A Móra Ferenc Múzeum 
állandó kiállításai: Csong-
rád megyei parasztbútorok 
és népviseletek; Lucs-
képgyűjtemény; Móra-em-

lékszoba; A Fekete-ház-
ban: Vihart aratva — 
Csongrád megye munkás-
ságának élete és harcai 
1807—1945; Buday György 
élete és munkássága; Ma-
g>jr katonai egyenruhák; 
a Vármúzeumban: Szeged 
múltja, jelene, jövője; a 
Kass Galériában: Bélye-
gek, belyegtervek, mini-
és maxikönyvek Kass Já-
nos műhelyéből. 

Nemzeti Történeti Em-
lékpark (Ópusztaszer). 

I f j . Lele József néprajzi 
gyűjteménye (Tápé). 

Kenderfonó gyártörténeti 
kiállítás (Rigó utca 5—7.). 

Paprikamúzeum (Szcnt-
mihálytelek). 

Monterone elégedett, 
az asszony Ingatag 

Tulajdonképpen a világon mindig minden ugyanúgy 
kezdődik. A jól ismert benyomáshalmaz jelen esetben nyílt 
szini és estéli: zongorahangok a Dömötör-torony mögiil, 
amint az ember a könyvtár előtt a bejárat felé baktat. 
Szórványos mozgás köröskörül, kint és bent. Belépés-el-
lenőrzés egy, belépés-ellenőrzés kettő. A nézőtér így, ol-
dalvást szembetűnve, sajátosan foghíjas: elöl szinte sűrű 
sorokban telis-telinek hat, úgy a legalsó szektor közepéig, 
másfelé — üresség. Odafönn, a vezérlőpult környékén, 
újabb tömörülés. Mindenki mintha nagyon figyelne és le-
zserül körbeszemlélödne egyszerre. Az arcok jelentős része 
ismerős: ott civilben Vajda Júlia, amott, feljebb, Németh 
József. Egy-két óra múlva fönn a színpadon lesznek lát-
hatók-hallhatók. 

Hétvégén: ifjúsági napok 
A hétvégi program egyik 

fö attrakciójának az idei év 
egyik legsikeresebb együtte-
se a Z'Zi Labor ígérkezik. 
Formabontó módon első 
koncertjüket már csütörtök 
este megrendezik. így akár 
ettől is számíthatnánk az 
ifjúsági napok rajt ját . Az 
igazi monstre program azon-
ban csak másnap, július 31-
én, pénteken délután indul 
17 órakor a Tisza-parton, 
Zene—zene—információ cím-
mel. Itt lép föl később a Gi-
xer és a Kápa Együttes, 
Csizmadia Sándor politikai 
dalénekes, a DSR Band, va-
lamint Dvorák Gábor panto-
mimmüvész. A Klauzál téren 
este 7-től magyar táncházat 
rendeznek a Kaláris'együt-
tes közreműködésével, majd 
dzsesszbalett-bemutató lesz. 
A Nindzsa szinre lép című 
filmet este fél 10-kor vetítik 
a téren. Az újszegedi sza-

Az ünnepélyes meg-
nyitó, akárcsak évek 
óta, az idén is elma-
rad, de a lényeg válto-
zatlan — tízezreknek 
kínál szórakozást a sze-
gedi ifjúsági napok. A 
KISZ városi bizottságai 
valamint az Express If-
júsági és Diák Utazási 
Iroda Csongrád megyei 
kirendeltsége idén már 
21. alkalommal rendezi 
meg ezt a háromnapos 
fiatalos kavalkádot, és 
a jól bevált szokás sze-
rint Szeged szinte va-
lamennyi központi te-
rcre várják a város 
vendégeit. 

rendeznek úszóversenyt 
(pénteken délután 2-től), Ti-
sza-parti futást (szombaton 
délelőtt 10-től), kerékpár-, 
túrát (szombaton délután 2-
töl), tekeversenyt (vasárnap 
reggel 8-tól) és sakk-szimul-
tánt (vasárnap délelőtt 10-
től). Az úszókat a Liget-fúr-
döbe várják, a tekézők a Ju-
hász Gyula Művelődési Köz-
pontba menjenek, míg a 
sakkozók programját a Sza-
badság moziban rendezik. 

Programajánlatunk legyen 
bármilyen hosszú is. a hely 
szűke miatt nem teljes. 
Ezért arra kérjük az érdek-
lődőket, hogy az ifjúsági na-
pok központjaiban, a külön-
böző rendezvények színhe-
lyein keressék a tájékoztató 
füzeteket és figyeljék a 
SZIN-plakátokát, amelyekről 

Most pedig az egyéb szom-' minden rendezvény pontos 
bati programok. Reggel 9 kezdési időpontja és helyszi-
órakor rajtol az Autófer n e leolvasható. Aki pedig 

badtéri színpadon a Z'Zi La- Rallye Kupa. amely veterán szóban szeretne még többet 
bor jelenti az Expressz autók és motorok túraverse- megtudni az keresse meg az 
show-t este 10-tőI, s ezzel nye lesz Szeged belvárosa- Ativizig a Délép, a Volán 
egyidöben bekapcsolódnak ban és a környező községek- és a Kiszöv klubban fel-
az ifjúsági "napöK"program- ben. A verseny útvonala ügyelő rendezőket, a városi 
jába a különböző klubok is. Április 4. útja—Hősök kapu- KISZ-bizottságot, vagy az 
így például a Délép Vár ut- ja—Lenin körút—Kossuth Expressz Ifjúsági és Diák 
cai klubjában a Molnár Di- Lajos sugárút. 
xieland műsora lesz, a Vo- Az ifjúsági klubok közül 
lán-klubban táncházat és a Délép videofilmet, diszkót, 
diszkót rendeznek. Már ezen pantomim műsort ajánl dél-
a napon kínálnak szórako- után 3-tól éjszaka 1 óráig. A 
zást a technikai sportok ba- Volán klubban rendezik a 
rátainak is — 14 órától ren- SZIN Kupa tekebajnokságot, 
dezik az MHSZ-pályán a a gyerektáncházat, a felnöt-
SZIN Kupa autós ügyességi tek táncházát, de lesz itt 
versenyt. filmvetítés, kölyökdiszkó, já-

tékkészítés és számítógépes 
* vetélkedő is az i f jabb kor-

, , . . . , osztály számára. A Posta-Augusztus 1-jen, szómba- j ' k i„biában este 
Ion délután 2-tól éjfélig mű- ^ S i S k K d e z n í 

Utazási Irodát. 
Bátyi Zoltán 

A levegőben a nézőtér és 
a színpad oly egyedi (fa? 
fém? ki tudja) szagegyvele-
ge. Ezüstös oszlopok a szín-
padon, kórus. Jelmezek. 
(Wieher Mariannái, a Bar-
tók művelődési központban 
kiállítás látható — a tévés 
Rigolettójából). Molnár 
László ikarigazgató valahon-
nan a színfalak mögül 
dresszirozza éppen a „válo-
gatott" dalárdát. Amint az 
ember átbotorkál — tornyon-
vezetéken, díszlelfalvn, 
lépcsőfeljárókon — a túlol-
dalra, átvillanhat rajta: 
nincs az a rutin, sokéves 
tapasztalat, ami végleg föl-
oldhatná a laikusban a szín-
falak mögötti „labirintus-
frászt", ami ilyenkor, ha 
múló pillanatokra is, de 
bizton elkapja az embert. 

A tér másik oldalán a 
SZOTE oktatási épülete: 
óriási, lüktető raktárbázis. 
Innen zúdulnak elő a sta-
tiszták, a kórus, itt a ruha-
raktár, a varroda, közvet-
lenül előtte a — szeszmen-
tes! — „művészbüfé". Itt a 
szabadtéri legbelső, rejtett 
oldala. (Nekem tán még a 
színfalak örökkön titokzatos 
rejtekénél is izgalmasabb.) 
Az a gyanúm, errefelé eset-
leg még olyanokat is hal-
lani, amit másutt nemigen 
lehetne. Meglehet, ilyesfele, 
talán tudat alatti megfon-
tolások jóvoltából csapok le 

Kenesei Gáborra: Ceprano 
gróf alakítója minden le-, 
ketória nélkül könyököl 
mellém egy korlátra, s any-
nyit valóban rögvest meg-
tudok tőle: jóformán köz-
vetlenül egv másik, szintén 
Békés András által rende-
zett opera előadásából ér-
kezett ide a Dóm térre. 

— Szentendrén, a Hamu-
pipőkében léptem fölGregor 
Józseffel együtt — mondja. 
— ö t egymást követő hét 
végén 2—2 előadásban ment 
a darab. Gregor Don Ma-
gnificót, a lányok apját, én 
a varázslót alakítottam. Azt 
hiszem, nagy tanulságai 
voltak ennek a szentendrei 
vendégszereplésnek: hogyan 
lehet megtanulni, elsajátítva 
fenntartani az igazán ben-
sőséges kapcsolatot a közön-
séggel, amely ott — nagyon 
közel van. Ezt a fajta já-
tékmodort véleményem sze-
rint sokkal jobban kellene 
ismernünk, s ez intő jel, 
figyelmeztetés kell legyen 
az augusztus másodiki Ros-
sini-egyfelvpnásosra is. 

— A tanácsháza udvarina 
Házassági szerződésben 
Millt alakítod, a RigoleVó-
ban viszont Ceprano gróf a 
szereped. Elén lénveyis kü-
lönbségek talalhatók a két 
karakter között. . 
— Ez nem okoz gondot. 

A Rossini-müvet a színházból 
„visszük", a kétféle szerep 

sort kínál a Móra park. A 
Zene—zene—információt a 
Staféta együttes műsora, a 
Rakovics-Szokolay duó, a 
Riverside, a Blues trió. a 
Szélrózsa és az Izisz együttes 
követi, s ezen az estén sor-
solják a SZIN-tombolát is. A 
fö látványosságot termesze 

Aki pedig inkább a sportot 
választja az reggel fél 9-től 
bekapcsolódhat a SZIN Ku-
pa kispályás labdarúgó-baj-
nokságba. 

Augusztus 2-án, vasárnap 
tesen a Tisza-part kínálja, a Liget-fürdőben rendezik 
hiszen itt rendezik meg a meg délelőtt 10 órától a ha-
karnevált délután 5 órától, gyományos Strand-partyt, 
i itt vonulnak fel a veterán míg a Klauzál téren öze 
a . >k is. László táncművész és Vadas 

A Klauzál téren már dél- László citeraművész mutat-
elött kezdődik a műsor a kőzik be. Itt indulhatnak a 
Bóbita bábegyüttes bemuta- gyerekek a 10 órakor kezdő-
tójával. őket a kanizsai sza- dó aszfaltrajzversenyen is. 
lontáneosok követik, majd Az Árpád téren folytató-
este a deszki Bánát nép- dik a népművészeti vásár és 
táncegyüttes és az algyői ci- ismét pódiumra lép az Al-
terazenekar lép színpadra, bérlet, a Fabatka és a Kalá-
Üjra lesz vásári komédia — ris együttes. Tovább folyta-
a Lóvá tett lovag című dara- t ó d i k a Széchenyi téren a 
bot adja elő a Hóra együttes. . . , - , 
Később Száraz Ferenc break- v e t e r a n a u t o k e s n K , t o r o k 

táncos mutatkozik be. majd versenye délelőtt 10 oratol, 
'evetítik az Ellenzem című míg a klubok közül a Volá-
lengyel filmet és itt talál- né érem árverést rendez, 
kozhat a közönség a neves diszkóba és videofilmekhez 
filmszínésszel, Dániel Ol- csalogat, a Délépé szintén 
brychskivel. Szintén egész- videó műsorokat ajánl, 
napos programot kínál az Végül szólni kell arról. 
Árpád tér, ahol a népművé- hogy a szegedi ifjúsági na-
szeti vásár mellett megte- pókkal egyidöben rendezik 
kinthetik az érdeklődők az meg a művészeti és pszi-
Albérlet és a Kaláris együt- chológiai napokat is, ahol a 
tes műsorát, meghallgathat- narkomúnia, az AIDS és a 
ják Csizmadia Sándor politi- szexuális nevelés problémái-
kai dalénekest. Az újszegedi val foglalkoznak neves elö-
szabadtérin délelőtt 11 órától adók. A felsoroltak mellett 
kezdő együttesek mutatkoz- szóljunk a Természetesen, 
nak be, majd este 10-től De- egészségesen mozgalomról is, 
ák Bili Gyula és a Bor amely lényege hogy segítsék 
együttes koncertje kezdődik, a fiatalok egészségesebb 
Ezen a napon rendezik éjfél- életformára nevelését. A 
kor a Vigadó bált SZIN-en ilyen apropóból 

Vendégek 
Nizzából 
Üj műfajjal, a fran-

cia sanzonnal gazdago-
dott az ünnepi hetek 
műsorpalettája: Sophie 
Devat adott koncertet 
vasárnap és hétfőn a 
tanácsházán. S bár a 
zuhogó e-sö a z első es-
tén sokakat megijesz-
tett, a műsort megtar-
tották az emeleti ta-
nácsteremben. 

Ugyancsak nizzai ven-
dég, a Ciamada Nissar-
da néptáncegyüttes tar-
tott — a vendéglátó 
házigazdákkal, a Szeged 
Táncegyüttessel — kö-
zős bemutatót hétfőn 
este a nagyszínházban. 
Képünk a francia mű-
vészek hangulatos kar-
neváli táncaiból ad Íze-
lítőt. A vendégek teg-
nap utaztak el Szeged-
ről. 

pedig .. . hát istenem. Az 
egyik buffo, a másik drámai. 
Más típusú feladatok. A 
fejlődés alapja, nem? 

Miután egyetértünk, ész-
revételezcm: Németh József, 
úgy i,s mint Monterone, 
megint csak fenn ül a né-
zőtéren. Fekete ingben van 
és szinte egyfolytában mo-
solyog. 

— Jó ez a nyár — kezdi. 
— Június 28-án Lipcsében 
Carmen-premierben leptem 
föl, július 2-án újra. Utána 
két hét Görögország. A 
nyaralás után most meg 
i t t . . . Azért örültem külö-
nösen ennek a feladatnak, 
mer t a Rigolettóból még 
soha nem énekeltem. A 
szabadtérin játszani, feflépni 
szerintem külön élvezet, ki-
tűnő darabban, jó partne-
rekkel pláne. Arról nem is 
beszélve. hogy most az 
egész gyakorlatnak sem 
akármilyen. A budapesti 
Operaház igazgatója felkért, 
hogy a következő évadban 
a fővárosban a Rigóié, tó 
címszerepét énekeljem . . . 
Szóval: előtanulmány is, 
nyaralás is. Pompás! Igen 
jól érzem magam. 

Még a nézőtérről látom, 
hogy egy szakállas fiatal-
ember integet, és majdnem 
olyan megnyerően mosolyog, 
mint a jó M)>nterone-
Németh József. Először azt 
gondolom, az illető csak 
egyetértését jelzi a szín-
padról éppen most áradó 
dal szövegével kapcsolato-
san, mármint, hogy az 
asszony ingatag, úgy hajlik 
mint a nád — de nem. 
Szakály Péter némi diskur-
zus után (a dalszöveg mely 
igazságértékében egyetértet-
tünk) a Dóm tér egy má-
sik, ígv próbanapokon szint-
úgy különösképpen neveze-
tes tartozéka felé invitál — 
mármint a büfé irányúba. 

A fiatal szegedi énekes 
a Porkoláb gzerepét ala-

kítja Verdi operájában) v?-
sárnap a tanácsháza udva-
rán egészen más figurát 
játszik. 

— . . . Nortont, akiiül, 
mint tudjuk, még kutat is 
elneveztek —. csap át rögtön 
mókába. — Egyébként pe-
dig hatodik éve lépek föl 
egyfolytában itt a téren, aki 
pedig már törwgándatag, 
azon se háborogjon, ha csak 
egyetlen mondata van . . . 

— Es tényleg annyi? 
— Figyelj csak. 
Es elénekli, ot t a büfé 

közepén. A hatás freneti-
kus. 

— Ezzel együtt — foly-
tatja — igényesen ennyit 
is el lehet és el is kell éne-
kelni, Branislav Jatic. a 
jugoszláv vendég basszista 
pedig olyan kitűnő művész 
és annyira nagyszerű part-
ner, hogy mellette ennyit * 
nyugodtan és büszkén lehet 
produkálni! 

— £s mi lesz a Házassági 
szerződésben? 

— Hallottad: az asszony 
ingatag . .. tudjuk, hogy van 
ez. Komolyra forditva: csak 
azt sajnálom, hogy a meg-
lehetősen nagyméretű dísz-
let miatt a közönségnek 
csak körülbelül a fele fog 
beférni a tanácsháza udva-
rára. Persze a zene azért 
hatni fog és a bejutó „rész-
leg" (biztos, hogy élvezm 
fogja az e lőadás t . . . 

A Porkolábot, akiről 
egyelőre kevesen 6ejtik e r -
refelé, hogy tulajdonképpen 
Rossini Nortonjával is 
azonos, visszakísérem a tér-
re. Időközben teljesen besö-
tétedett, a zongora vállig 
szól, az áriák áradnak. A 
fények kigyúlnak, a néző-
téren fojtott mozgás, az elö-
előtűnő arcok között sok az 
ismerős. A hangulat ugyan-
az. Igen. próba van a sze-
gedi szabadtérin Ilyen csak 
itt van így. 

Domonkos lászlo 


